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EDITAI. Licitação
pRocEggo ÀDMrNtgERÀrrvo No PP 00016/2021
r,tcrrÀçÃo N". ooo16/2021
MODÀLIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgáo Realizador do certame:
PREFE]TURÀ MUNICIPAL DE MOGE]RO

Av. PRESTDENTE .roÃo pEssoA, 47 - cENTRo
cEP: 583?5-000 - Tel.: (83) 32661033.

O Órgão Realj-zador do Certame acima qualif
d.n@.inâdo siryI€!ú.nt ORC, torna públi
fará realiza! através do Pregoeiro Oficial
do dia 05 de MarÇo dê 2021 no endereço ac
no 00016/2027, tipo menor p!eÇo, e o forne
com este instrumento e em obselvância a
subsidiariamente a Lei Federal no 8.666, d

ES DA BÀ
PREI'EIÍ'RÀ MUNICIPÀ! DE IIOGEIRO

or r.rcrreçÃo

GEIRO PB

cado, inscrito no CNPJ 08.866.501/0001-67. doravante
para conhecihento de guantos possam interessar que

assessorado por sua Eguipe de Apoio, as 07:00 horâs
indicado, LicitaÇáo na nodalidade Pregão Presencial

imento realizado na forÍna parcelada; tudo de acordo
Lei Eederal- no 10.520, dê 17 de Julho dê 2002 e
21 de Junho de 1993; Lei complementar n" 123, de 14

6, de 1O de Novembro de 2006; e legislaÇão pertinente,
das leferidas normag; conforme os critérios e

ando obter a melhor proposta Pa!a: CONTITÀTÀÇÁo DE

de Dêzembro de 2006; Decreto Municipal no 0

consideradas as alteraçóes posteriores
procedimentos a seguir definidos, objeti
Êupnese pARÀ FoRNECTMENTo DE MATERTAL I'úDr
MUNICIPIO.

HosprrALÀR PARA ATENDER À sEcRETÀRrA DE sÀÚDE DEsrE

1.0.DO OBirErO
1.1.Constitui objeto da presentê licitaÇáo: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ FoRNECTI'IENTo DE t'lATERrAr

DE SAúDE DEsrE MUNrcr Pro.MÉDrco HosprrAIÀR PAaÀ ATENDER A SECRETARÍ

1.2.Às especificações do objeto ora
corrêspondente Termo de Referência - Anexo
1.3.À contrataÇão acima descrita, que será

icitado, encontram-se devidamente detalhadas no
Í dêste Instrunento.
rocessada nos tertnos deste instrumênto convocatório,

especificações técnicas e informaÇões c Iementares que o acompanham, guando for o

justifica-sê: PeIa necessidade da devj'da e
CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ FORNECIMENTO DE

etivaçáo de compra para suprir demanda especÍf

DE sÀÚDE DESTE MUNICIPIo -, considelada op

diretri.zes e

z.O.DO úOCAL E DÀrÀ E DÀ TUPOGITAÇÃO DO EDr

2.1.Os enveloPes contendo a docunentaçáo
execuÇão do objeto desta licitaÇão, devêr

MÀTEBIÀ! TqÉOTCO ITOSPTTAIEN PARÀ ATENDER À SECRETÀRIA

rtuna e imprescindlvel, bem como relêvantê nedida de

caso,
ica -

ões
ou

onÉt
sto

intelesse público, e ainda, pela necessi de desenvolvimento de aÇôes continuadas para a

promoçáo dê atividades pertinentês, visan à maximização dos recursos em !êIação aos objetivos
neEas definidas nas ferramentas de planejanentoproglamados, observadas as

aprovadaa,
1.4.SaIienta-se que na refe!ida contrataÇ o, não será concedido o tlatamento diferenciado e

simplificado para as Microenpre§as e Emp esas de Pequeno Polte, nos termos das disp
o

osa

contidas nos Àrts. 41 e 48, da Lêi Conpl ntar n" 123l2006, po! estarem presentes, as
s incisos II e III, do Àrt. 49, do mesmo

PP o tratamento diferenciado e sünplificados imultaneamente, as situaÇões Previstas n
tegal !'ica, no entanto, assegurado a ME e

nos demais Àrtj.gos do CaPitulo v, seÇão I, da Lei nô. 123106.

elativa à ploPoEta de preços e a habilitaç ra
o ser entreguês ao Pregoêiro até as 07:00 ho s do

dia 05 de Março de 2021, no êndereço co stante do preâfibulo dêsEe instlumenEo. Nêste

locaf, data e horário aerá reaLizada a ses ão púb1ica para abertura dos referidos enveLopes'

2.2.InformaÇões ou êscLarecinentos sobre
de êxpediênte: das 08:00 as 12:00 horas'

sta licitaÇão, serão prestados nos horários normâis

2.3.Oualquer pessoa - cidadão ou licitantê - poderá solicitar esclalêcimentos, providências ou

se manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro,
da para recêbinento das Plopostas.

setoles responsáveis pela elaboraçeo deste ato
pêtiÇão no plazo dê até 24 (vintê e guatro) horas,

recebido o pedido '

convocatório deste certame,
dias úteis antes da data f

considerado da data em quê foi devi-damentê
2.5,4 respectiva pêt1Ção se!á apresentada seguinte forma:
2.5.1.Protocolizando o oliginal, nos horár os de expediênte acimô indicados, exclusivamentê no

oa, 4'1 - Centro - Mogeiro - PB.seguinte êndeleçoi Àv' Presidente .loão Pes

impugnar o ato
até 02 (dois )

2.4. Caberá ao
convocatório ê

Pregoeiro, auxiliado Pelo
seus anexos, decidir sobrê

3.O.DOS Er,EIIENAOS PÀRÀ LrctlÀçÃo

-y'



3.1
3.1
3.1
3.1
3.1

.Aos participântes, seráo fornecidos os

.1.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA - ESPE

.2.ANEXO II - MODELOS DE DECIÀRÀÇÔES;

.3.ANEXO III - MODELO DE DECI,ARAÇÃO DE

.4.ANEXO IV - MTNUTA DO CONTBÀTO.

.À obtenção do Edital poderá ser feita

.1.Junto ao Prêgoeiro: gratuitamente; e
, 2 . Pefos sites: wwu.mogeiro.pb.gov.brl1

{.O.DO SUPORTE I,EGÀI.
4 . 1. Esta licitaÇão leger-se-á pela Lei
subsidiariamente a Lei Federal n' 8.666, d
dê Dezenbro de 2006; Decrêto Municipal no 0

consideradas as alteraÇões postêriores das
deste instlumento, independente de tlanscr Çáo

5. O. DO PRAZO E DOTÀçÃO

sequintes eIêmentos:
lErCÀÇÕES;

GUIÀRIDADE - HÀBÍLITAÇÃO;

a seguinte forna:

citacoes; wldw, tce. pb, gov. br,

Federal no 10. 520, de 1? de ,Julho de 2002 e
21 de Junho de 1993; Lei CoÍnpleÍnentar n' 123, de 14

6, de 10 de Novembro de 2006; e 1ê9is]aÇão pertinente,
feridas nornas; que ficam fazendo partes integrantes

ora Iicitado, conforme suas caracterlsticas e as
nos casos plevistos pela Lei 8.666/93, está abaixo
ão do Pedido de Cornpra:

con as êspecificações definidas no correspondente

oportunídade, easa se!á feita na sede do ORC ou em

ndicada, que compõe a sua estrutura oPeracional.
conlrato será deterninado: a!é o final do exerclcio
sua aaainatura,
certame, corrêrão pol conta da seguinte dotação:
LEI MUNICIPAL 340/2020 O2.O4O SEC DE SAUDE FMS IO

aqueles que tenham sido declarados inidÔnêos para
Iica ou que estêjaÍn cumprindo a sanção dê suspensão

5.1.o prazo máxj.mo para a execuÇão do objçto
necessidades do ORC, e gue adnite prorrogaÇão
indicado e será considerado a parttr da em+ss

Entrega: 1 (um) dia, I

Termo de Refe!ência1, anexo a este inst nto. Na hipótese do referido termo náo estabelecer o
5,2,o forneciÍnento será executado dê acor

Iocal para a entreqa, observada a demanda
uma das unidades adninistrativas, por ele
5.3,o prazo de vigência do correspondente
financeiro de 2021, considerado da data de
5.4.Às despesas dêcorrentes do objeto dest
Recursos Própri.os do Municlpio de Mogeiro

habilitaÇão, nos ternos definidos neste i
5,2.4 participaÇão nestê certame é aberta

êstrangeilas que não funcionem no pais. n
lj.cita! ou contratar con a Admini.stração P

301 1012 2014 MANUT DAS ÀTIV ÀTENCAO BÀS À SAUDE - PAB EIXO 3.3.90.30 OO 214 MATERIAL DE

coNswo 1o 302 1013 2031 l,lANUT. ATrV. HOSP E MÀTERN. MARIÀ HERMINIA SILVEIRA 3.3.90.30 OO 211

T.IÀTERTAI DE CONSUMO 10 301 1012 203? MANU CAO DÀS ATIVIDADES DO PROGRÀMA SAUDE BUCÀI 10 122

OOO4 2920 MÀNUTENÇÃO DAS ÀTIVIDÀDES DÀ SE TARIA DE SÀUDE 3.3.90.30 OO OO1 MÀTERIÀL DE CONSUHO

10 302 1013 2945 MANUTENÇAO DAS ATTVTDADES DO SÀMU

6.0.DÀS COTOTçõEg DE PÀRTIC I PÀçÃO

6.1.Os proponentes que desejarem partici r deste certame deverão enEregar ao Pregoêiro dois
envêlopes fechados indicando, lespêctiv te, PROPOSTA DE PREÇOS E DOCU},IENTAÇÃO, dEVidAMENtê

identificados, acompanhados da resPecti a declaraÇão de cunprimento dos requj.sitos dê
trumenEo convocatório.
quaisquer interessados, inclusive as Microemplesas,
s ternos da tegislação vigente.
!n-re se encontreh sob o regine falinentar, empresasEmpresas de Pequeno Porte e Equiparados, n

6.3.Não poderão participar os interessado

do di.reito de licitar e contlata! com o
6.4.Os ticitantes que desejarem enviar s envêl-opes Proposta de PreÇos e Documentaçáo via

Postal - com Aviso de Recebitnento AR -, de rão remêtê-los em temPo hábi1 ao endereço constante

\./ rigolosamente obselvadas as êxigências des
do Pregoeiro - Flaviano Clebson Alaújo. Não sendo
iteÍn, os respectivos enveLopês não se!ão aceltos edo preâhbulo deste instrumento, aos cuidad s

o licitante, portanto, desconsiderado para efelto de participaÇão no cert.une '
gâ apenas dos ênvelopes junto ao Prêgoeiro, sem a

respêctiva sessão púbIica, ficará subentendido que6.5.Ouando observada a ocorrência da ent
permanência de rêPresentante credenciado
o licitante abdicou da fase de lances ve rb
6.6.É vedada à participaÇão em consórcio.

7.0.DÀ BEPRESBNTAçÃO E DO CAEDBNC!ÀldEll'To

?.1.O Iicitante deverá se aplesentar, para
atlavés de um rêpresentante, com os docume

rêdenciamento junto ao Pregoêiro, quando for o caso,
credenciam a participar deste procedj.mento

Iicitatólio, inclusive com poderes para fo ação de ofertas e fances verbais. cada licitantê
credênciará apenas um repEesentantê que s á o único admitido a intervir nas fases do certaÍIê

ser substituído posteliormentê por outro devidamentêna forma prevista neste instrumento, poden
crêdenciado,

? .2. l. , Tratando-se do reprêsentante IêgaI:
entados os seguintes docunentos:
instnrmento constitutivo da êmpresa na forma da Lei,'1 .2.Pata o credenciamento deverão 9e! apre

no ólgão coÍIpetente, no
igaÇões em decorrência d

qual êstejâm expreaso9 seus
e tal investidula;

as.

tos que o

quando for o caso, devidamente xegistrado
poderes para exercer direitos e assLrmi! ob

guando for o caso, que comprove os poderes
seja particular d.w.Eá sêr raêonlrccidâ a f
?.2.3.O replesentantê legaI e o procurador
que contênha foto.

7 .2. 2 . Tratando-se de ploclrlador: a procu! Ção por instrumento PúbIico ou particular da

constem og necessários poderes Para fo
dêcIaraÇões, desistir ou apresentar as

lar verbalmentê lances, negociar preÇos,
zões de lêculso e praticar todos oa dema

pertinentês ao certame; acompanhada do co respondênte instrumento dê constituição da
nandante para a outorga. Na hipótese de pr

sôr
ção

.D êartório do r.apêctivo rign.tárío '
!ão idêntificar-ae apresentando documênto

qual
rllutr
atos

1



7.3.Estes docrmentos deve!ão ser entregue ao Plegoeiro - antes do inicio da sêssão pública -
autenticada por cartório competentê, pêIo Pregoeiloem originaL, por qualque! processo de cóPi

ou membro da Equipe de Apoio.
rreção insanável de qualquer dos documentos de

crêdenci.amento impedirá a participaÇão ati a do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não i.nabilitará sr.mari+"t

7.4,A não apresentaÇão ou ainda a inc

tê o concorrente, apenas perderá o direito a

manifestar-sê nas correspondêntês fases do processo licitatório. Pala tanto, o Preqoeiro receberá
regularmente do referido concorrente seus 9n

Iope9, declaraÇões e outros eLementos necessálios
à participaÇão no celtame, desde que apres ?" tados na forna definida neste instrumento
7,5.No rnomênto de abelEura da sessão púb1ic cada licitantê, por intermédio do seu representante

ro. em sepalado de qualquer dos envelopes, a seguintedevidamênte credenciado entregará ao Pregoe
docr]mentaÇáo:

7 .5 ,2 . DeclaraÇão dando ciência dê gue cump
modelo - Àlexo fII; e

7.5.1. Declaração de Elaboraçáo fndependent de Proposta - Anexo If.
plenamente os requisitos de habilitaÇão, conforne

ou certidão siÍnplificada, apenas nesEe c so pala comProvaÇão do enquadlamênto na forma da
IegislaÇão vigênte, não é suficiente moti
dulante o presente cert.ime, o dirêito ao t
ou EPP, plevistos na Lei 123106:

o pala a inabilitaçáo do licitante, apenas perderá,
atamento diferenciado e simplificado dispensado a ME

?,5.3.1.O Pregoeiro poderá promover dili ncia, na forma do Àrt. 43, S3o, da Leí 8,666/931
de fato e de direj.to, considerado microemPresa oudestinada a êsclarecer se

empresa de pequeno polte.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Pr os e Documentação forem enviados via postal, a

documentaÇão relacionada nos itens 1.5.1, 7

Proposta dê PreÇos.
5.2 e'l .5.3 dêverá ser apresentada dentro do envelope

8.0.DA PROPOSTÀ DE PREÇOs

8.1.4 proposta deverá ser aplesentada em

sêguj.ntes indj.caÇõeg no anverso:
1(wna) via, dentro de envelope lacrado, contendo as

PREFEITURÀ }.íUNTCIPÀL DE MOGEIRO

PROPOSTÀ DE PREÇOS _ PREGÁO PRESENCI

NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

N". 00016/2021

os seguj.ntes elenentos:

7 .5 , 3 . conplovaÇão de que o licitantê se e
caso, sendo considerado microemplesa ou
trat.amênto diferenciado e simplificando
comprovação poderá ser feita através da ap
critério do licitante: a) declaraÇão exp
contábi1, devj-damente habilitado; b) certi
do Licj.tante ou equivalente, na forma da Le

empresa de pequeno portê e recebendo, portanto,
na forma definida pela legislação vigente. TâI

esentaÇão de qualquer um dos segui.ntes documentos, a
essa formalmente assinada por profissional da área
ão simplificada êmitj.da pela junta conercial da sede
islação pertinente. A ausência da referida declalaÇão

s especificaÇões constantes deste instrumento e seus
da enpresa, quando for o caso, assinada po! aeu

ente item coEado: discriminaÇáo, marca e/ou modelo e

Àdra nos termos do Art. 3o da Le! 723/06, se for o

ou

o licitante é,

out!as caracterÍstj.cas se necessário,
algarismos.

ntidade e valores unitário e total expressos em

\./ 8.3.será cotado um único preço para cada it , com a utilização de duas casas decimais' Indicaçáo
em contrário está sujeita a correÇão obse ando-se os seguintea critérios i

digito excedênte meno! que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o alledo nto do dígito anterior para mais e os dêmais itens
excedentes suprimidos.
8.4.À guantidade mlnima de unidades a ser
estimativa dêtalhada no corlespondente ?e

cotada, por ltem, não deverá ser inferior a 100t da
o de Rêferência - Àrexo I. Dlsposição ern contrário

não desclassifica automaticanente a proPos
8.5.À Ploposta deve!á se! ledigida en Ií

a apenas o respecti.vo item será desconsiderado'
gua portuguêsa e em moeda nacional, elabolada com
ê/ou entrêlinhas. suas folhas rubricadas e a úItiraclareza, sêm alternativas, rasuras, emenda

em a lgarismos,
quê não poderádatada e assinada pelo responsável, com i icaÇão: do valor total da ProPosta

dos prazos dê entrega ou execuÇão, das co
ser inferiot a 60 dias, e outras informaÇ
necesgárias,
8.6.Existindo digcrepância entre o preÇo

diÇões dê pagêmento, dâ sua validade
s e observaÇões pertinentes gue o Licitante julgar

itário e o valor totaI, lesul'tado da multiplicaÇão
do preÇo unitário pel-a quantidade, o preÇo unitário prêvaleceÍá.
8.7.Fica estabelecido que havendo diverg
sêrviço, prevalecê!á o dê menor valor.
8.8.No caso de altêraÇão necessária da p
decorrente exclusivamente de j.ncorrêçôes

cia de preÇos uniEários para um mesmo produto

posta feita pelo Pregoeiro e gua Equipê e Àpoio,

ploporcionalidade, bem como na multiplicaÇã

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conte

8.2,Proposta elaborada em consonância con
elementos - Ànexo f -, ern papel tirürad
lepresentante legal, contendo no correspon

8.3,1.Falta de dlgitos: sê!ão acrescidos z

8.3,2.Excesso de dlgitos: sendo o prineir

8.9.4 não indicaÇão na proposta dos prazo
ou de sua validade, ficará gubentendido qu
ato convocatório ê, portanEo, se!ão conside
êxj.gências não sendo suficiente rnotlvo par

a unidade dê medida utilizada, observa
e/ou soma de valores. prêvalecerá o valo
de entrega ou êxecuÇão, das condiÇões
o licitante aceitou integlalmente as d

adas as detserminações nêle contidas para
a dêsclassificaÇáo da PrôPôsta.

devida
rigido.

amento
ções do

efê!idas



8.10.É facultado ao .Iicitante, aptesentar
que esteja dêvidamente preênchido.
8,11.Nas IicitaÇõês para aquisiÇáo dê mêrc
ofertados. A eventual falta da referida i
8.12.será desclassificada a proposta que d
8.13,Eica facultado ao Iicitante a aplêsên
PENDRIVE.

.DÀ IIÀBTLIIÀÇÁO
,os documentos necessários à habilitaçá
, dentro dê envelope lacrado, contendo

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MOGEIRO
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N'
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os s

. PESSOÀ JURÍ OICA:

.1.Prova dê inscrição no Cadastro Nacio

9.0

via

.1i c
.2.Prova de inscriçâo no cadastro de c
itante,

tlatando de sociêdades comelciais, e, Do ca
de eleÍÇão dê seus administradoles . Inscri
acompanhada de prova de diretorla em exêrci
ou sociedade estlangej.ra em funcionament
funcionamento expedido pêIo órgão compêt
comercial, no caso de empresa individual.
quando da etapa de crêdênciamento no cêrt
do presente instrumento convocatório, a re
9,2,4.Ba]anço patrimonial ê demonstlaÇôes
apresentados na forma da lei, com lndicaçá
o mêsmo se enconcra, bem como apresentaçã
assinados por profissional habilitado e d
vedada a sua substituição por balancete
constituída há menos de un ano, ou aquel
primeiro ano dê existência no prazo leqâI,
profissional habilitâdo e devidamente regi
9. 2. 5. Regutaridade para com a Fazenda Ee

Tributos Federais ê à Dívida Ãtiva da Uniã
9.2,6.certidôes negativas das Eazêndas E

equivalente, na forma da Iei.
9,2.7. ComprovaÇão de rêgularidadê relativ
apresentando o respectivo Certificado de R

9.2.8.Plova de inêxistência de débitos in
apresentação de Certidão Negativa dê Débi
Consolidação das Lêis do Trabalho, aprovad
9 . 2 . 9 , DectaraÇão do licitante: de cumpr
constiEuiÇão Federal - Arr.. 2'7t Inciso v,
no que diz rêspeito à partj.cipação na I
condiçóes do presentê instrumento convocat
9.2,10.Certidão negativa de falência ou
ficitantê, no máximo 30 (trinta) dias da d

.3.Ato constitutivo, estatuto ou contr

des
fe ita

9.2.11. comprovação de capacidade dê
assemelhada ao objeto da licitaÇão,
direito público ou p.rivado.
9.2.12.}.]va.rá. de localizaÇão e funcionamen
Firma, informando gue a mêsma fuDciona no

. DocusentaÇão €€IrecífÍcâ :

.1,LicenÇa sanitária Estadual ou Munici

.2.ComprovaÇão da Autorização de Eunci
quando for o caso, da devida autorizaÇão

9,4.os documentos dê Habilitação deverão
precedidos por um lndice colrêspondênte,
processo de cópj.a autênticada por ca!tóri
Àpoio ou publicação em órgão da imprensa
Iêgiveis, sem conter borróes, rasuras,
encerrados em envêlopê devidamente lâcra
visa facilitar os trabalhos, a ausência do
9.5,A falta de qualquer documento exigido,
autênticadas ou das vias originais Para au
ou da publicaÇão em órgão na imprênsa ofic aI, a apresentaÇáo de docrmentos de habilitaÇáo fora

proposta no próprio modelo fornecido pêlo ORC, desde

dorias o participantê indicará a oligêm dos produtos
icação não desclassificará o licitante.
ixar de atênde! as disposiÇões dêste instrumento,
aÇão da p.oposta tanbém em mídia, ou seja, êm CD ou

dos licitantes, deverão ser apresentados en 01 (ulna)
s seguintes indicaçõês no anverso:

001,6/2021,

guintês ê.Iementos:

al de Pêssoa Juridica - CNPJ
tribuintes estaduâI ou municipal, lelativo à sede do

to social êm vigor, devidamente registrado, en se
o de sociêdades por aÇóes, acompanhado de documentos
o do ato constitutivo, no caso de sociêdadês civis,

Decreto dê autolizaÇão, en se tratando de emPresaio,
no Pais, e ato de registro

nte, quando a atividade assim
autorj.zaÇão para
exigir. Registro

ou
o

Estas exigências não sê aplicam ao licitantê que,
já tenha aprêsêntado de forma rêgular nos teúnos

erida documentaÇão solicitada neste subiten.
ontábeis do úItimo êxercício social, já êxigiveis e
das páginas correspondentes do livro diálio em gue
dos competentes termos dê abeltula e encerramento,
idamente registrados na junta comercial competente,

ou balanços provisórios. Tratando-se de empresa
que ainda não tenha realizado o fechamento do seu

poderá apresêntar o BalaÇo de Abertura assinado por
trâdo na junta comêrcial competente.
ral - Certidão Negativa de Débitos Relativos aoa

ao Fundo de Garantia por Tempo de ServiÇo - EGTS,
gularidade fornecida pela Caixa Econômica Eederal.

lidos peranLe a Justiça do Trabalho, mediante a

os Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da

adual e Munj.cipal da sêde do licitante, ou outlo

pelo Decrêto-Le)- ír" 5.452, de 1o dê naio de 1943.

aI.

nto do disposto no Art. 7', Inciso xxXIIl, da
Ler- 8.666/93; de superveniência dê fato impeditivo

citaçâo; e de submeter-se a todas as cláusulas e
rio, conformê modelo - Anêxo If.
concordata expedida pelo distribuido! da sêde do
ta prevista pala abertura das propostas'

tlavés dê atestado fornecido por pessoa jurÍ
enho anterior satisfatório, de atividadê igu ou

de

o e/ou declaraÇão da Plefeitura do local da da
ereço mencionado nos documentos '

namênto da emprêsa licitante - ANVISA, ac ada,
ra comerciâIização de medicamentos controlados.

e! orgânizados na ordem descrita nêstê instrumênto.
dendo sêr apresentados êm oliginal, por qualque!
competente, pelo Pregoêiro ou nembro da Equipê de

oficial, quando foÍ o caso. Estando perfêitamente
ndas ou êntrelinhas, dentro do prazo de validade, e
e indêvassávêf. Por ser apenas uma formalidadê que
referido índice não inabilitará o licitante.
o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
nticação pelo Prêgoeiro ou memblo da Equipê de Àpoio



10. O.DO CRTúRTO PÀRÀ i,I'I.GÀMENIIO
10.1.Na sêIeÇáo inicial das propostas Pala idêntificação dê quais irão passar a fase de lances

das as êxigências e procedimentos definidos nesteverbais e na classificaçáo final, ob§erv
inst!umento convocatório, será considera
correspondênte item.

o critério de meno! preço apresêntado para o

10.2.Havendo igualdade de vafores entre
disposto no Art. 30, S2", da Lei 8.666/93,
se fará através de sorteio,

s ou nais propostas escritas, e após obedecido o

10.3.Na plesente l icitação fase de lanc
pleferência dê contrataÇão para as
10.4.Para efeito do disposto neste
situaÇões em que as propostas apres elas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 059 (cinco poÍ cento) supeÍi res ao nelhor preço,

de lances - conforme acj-ma definida, Proceder-se-á1o.s.Ocorrêndo a situação de empate - fas
da seguinte forna:
10.5.1.4 microempresa ou empresa de pêqu
apresentar nova proposta no máximo de 05
pena de preclusão
10.5.2,Não ocorrendo a contlataÇão da micr

o porte mais bem classificada será convocada para
(cinco) minutos após o encerramento dos lance€, sob

resa ou emplesa de pequeno porte, na forma do iten
scentes que por ventura se enquadrem na situaÇão de
cação, para exercício do mesno direito;
resentados pêlas microenpresas e enpresas de pegueno

portê que se encontlen no intervalo estabêI cido como situação de empate, será rêalizado sorteio
ue primeiro podêrá apresentar melho! oferta

do envelope específico, tolnará o resPec
obtido via Intêrnet sua legalidade será c
Poderá ser utilizada, a clitério do Pregoei
dos alquivos do oRC, para conprovaçáo da au
quando for o caso.

anterior, sêrão convocadas as dernais leman
eÍnpate acima defj-nida, na orden de classj-f
10,5.3.No caso de equivalência de valores a

entre eLas para que se identifique aquela
10.6.Na hipótese de não-contrataçáo nos te
de empate e assegurado o tratamento difer
objeto licitado será adjudicado em favor d
10,7.4 situaÇão de empate - fasê de Ianc

a proposta de menor pleço e aquelas êm va
reLativamênte à dê meno! valor, para cada
poderá divutgar o resultado numa nova reun

dos licitantes inicialnente class ificados,
valores distintos e decrescentes, a partir
tantas rodadas de fancêa verbais quant
interrompida, marcando-se uJna nova segsão
do Pregoêiro.

ivo licitantê inabilitado. ouando o documento for
rovada nos endereÇos eletrônicos correspondentes.

o, a documentaÇão cadastral de fornêcêdor, constante
entlcidade de elementos apresentados pelo licitante,

classificaÇáo inicial para a fase de lances verbais,

es -, será assegurada como critélio de desentpate,
resas ê emplesas de pequeno porte.
to, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas

s acj.ma previstoa, em que foi observada a si.tuação
iado a microempresa e emplesa de pêquêno porte, o

proposta olj.qinalmente vencedora do certame.
s -, na forma acima definida, somente se aplicará

de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivaÇão
ão neste certame inplica na total aceitaÇão de todas

ostas de PreÇos, rubricará o seu contêúdo juntamente
quanto à valj.dade e clmprimênto das exigências

licitará dos licitantes que exêIninêm a documentaÇão

autor da ploposta de maior preço. Serão realj.zadas

quando a melhor ofelta inicial não tiver s
porEe.

apresentada por microenpresa ou êmpresa de pequeno

11.0.DÀ ORDEM DOS TRÀBÀ'.BOS
11.1.Pa!a o recêbimenEo dos envelopes ê i lcio dos tlabalhos será observada uma tolerância de

Encerrado o prazo pala recebimento dos enveLopes,15 (guinze) minutos após o horário fj-xado
nenhum outro será acêito.
1l.2,Declarada abelta à sessáo pública pe o Pregoeiro, será efetuado o devido credencianento
dos interessadog. somente participará ativ
podendo, no êntanto, ser assistida po! qua
11.3.o não comparecimento do rêpresentante
da reunião, sendo que, a §imples participa

nte da reunião um lepresentante de cada licitante,
quer pesSoa quê se interessar.

as condiçôês estabelecidas nêste Instrumen o Convocatório ê seus anexos.
prazo para a apresentaÇão dê documentaçâo e/ou

emento exi.gido e náo aplesentado na rêunião destinada
11.4.Em nênhuma hipótese será concedido
substituição dos envelopes ou de qualquer e

ao lecebimênto das proPostas de preços.
11.5.0 Pregoeiro receberá de cada represen ante os envelopes Proposta de PreÇos e DocumentaÇáo

e a declaração, separada de qualquer dos
leguisitos de habi litaÇão.
ll.6.Posteriormente abritá os envelopes Pr
com a sua Equipe de Apoio, conferindo-

nvelopes, dando ciência de que crmpre plenamente os

constantes no instrumento convocatólio e s
nêIes contidas.
11.?.Prosseguindo os tlaba1hos, o Plegoêir analisará os docr.mentos e as observaçóes porventura

cia, en seguida, da claEsificaÇão inicial, indicando
ores sucessivos e superioles em até dez Po! cento,
tem cotado, Entrêtanto, 9e assim jufgar necessário,

formuladas pelos licitantes, dando-lhes ci

ão
11,8.Não havendo pala cada iten licitado pe o menos três propostas nas condi.Çóes acima definidas,

subsequentes, até o máxino de t!ês, guaisquer queserão classificadas as meLhorês propostas
sejam os preÇos oferecidos.
11.9.Em seguida, será dado início à etapa apresentaÇão dê lances verbais pêIos replesêntantes

que deverão sêr formulados de forma sucessiva, em

sê fizerêm necessárias. Esta etapa Po
blica para continuidade dos trabalhos, a tério

á ser

or ê11.10.Não seÍão aceitos lances com valor
devereo se! efetuados em unidade monetária rbal,
quando convidado Pelo Plegoeiro, imPlica!
veEbais para o corresPondentê item cotado

s ir!isórios, incompatlvêis com o valor
nacional. À desistência em aPresentar Ian

r

rÇa

de
â

ev

efeito de classificação final das proposta

na excLusão do licitante apenas da etapa
ê na mànutêÍrÇão do ú1tiÍno preÇo apresen

a ces
ara



11.l1.DecIarada encerrada a etapa competit
aceitabilidade da primêira classi ficada,
regPeito.
1L.12.Sendo aceitável a proposta de menor
de habilj.taÇão somênte do licitante que a

va e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a
nEo ao objêto e valor, decidindo motivadanente a

reÇo, será aberto o envelope contendo a documentação
ivê! formulado, para confirmaÇão das suas condiÇões

habiliEatórias. constatado o atendimen pleno das exigências fixadas no insErumento
convocató!io, o Iicitante se!á decla!ado
objeto deste certane, após o tlanscurso da
11.13.se a oferta náo for aceitável ou se

vencêdor, sendo-1he adjudicado o !espectivo item,
competente fase recursal, quando for o caso.

o Pregoeiro examinará as ofertas subsequ
aceitabilidade ê procedendo à habilitação
de ulna proposta que atenda as disposiçÔes
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunsta

Iicitante não atender as exigêncj.a habilitatórias,
tes, na ordem de classificaÇão, vêrificando a sua

proponente, e assiln sucessivamente, até â apuraÇão
o instrumento convocatório,
iada, na qual serão registradas todas as ocorrências

e que, ao final, será assinada PeLo Pregoe ro, sua Equipe de Àpoio e liciEanEe§ presentes,
L23/06, a comprovaÇão de reqularidade fiscal e11.15.En decorrência da Lei Conplementa

trabalhista das microempreaas e emplesas e pequeno porte solnente se!á exigida para efêito de
assinatura do contrato, observando-se o se uinte procedimento:
11.15.1.4s microempresas ê empresas dê
licitaÇão, deveráo apresentar toda a do

queno porte, por ocasião da PalticipaÇão nesta
cumentação exigida para comprovaÇão de regul-aridade

fiscal e t rabalhista, denLre os documentos enumelados neste instrumento pala efeito de
HabilitaÇáo e integrantes do envêlope Docu+ênt ação, mesmo quê esta apresente alguma restliÇão;
11.15.2.Havêndo aIgurla re vação da regularj,dade fiscal e trabalhigta, será
assequrado o Plazo de 05 ( cujo termo inicial corresponde!á ao momento en que

áveis por igual perlodo, a critério do ORC, para a

u parcel.rmento do débito, e emissao da eventuais
de certidão negativa;
, no prazo acirna previsto, implicará decadência do

o Ii.citantê fo! decLarado
regularizaÇáo da document
certidões neqativas ou Pos
11.15.3.À não-regularizaÇão da documentaÇ
direito à contrataÇão, sem prejulzo das s nÇões previstas no Art. 81, da Lei 8,666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes
do contrato, ou revogar a licitaÇão.

nescentes, na orden de classificaÇão, para assinatura

itantes no credencianento e os elementos constantes
ação que forem abertos, serão retidos Pelo Pregoêiro
contexto, o envelope Documentação, ainda lacrado, do
êxito na etapa competitiva que não for retirado por

presente certamê, será sunarianente destru
ssenta )

do.
dias consecutivos da data de homologação do

11.16.os documentos apresentados pelos Ii
dos enveLopes Proposta dê PreÇos e Documen
e anexados aos auLos do Processo. No nesmo
Licitante desclassificado ou que não logro
seu representante lêga1 no prazo de 60 (s

12.O.DO CRIúRTO DE ACEIIÀBILIDâDE DE PNE

12.1.Havendo proposta ou Iance vencedor c
- Termo de Rêferência - EspecificaçÕes, na
12.1.1.Con indlcios gue conduzam a una p
definido no Àrt. 48. ÍÍ, da Le! 8.666/9
confirrnaÇão, poderá sêr dada ao licitantê
sendo-Ihe facultado o prazo de 03 (três)
conforne parâmetros do nesno Alt. 48, II,
12.2.salienta-se quê tais ocorrêncías não
o cago, apenas o item corlespondente.

13.0.DOS RECITR:'OS
'\./ 13,1. Decl-arado o vencedor, qualquer lici ante

intenÇão de recorrer, obselvando-se o dis sto
a13.2.o acolhimento do recurso inportará

aproveitamento.
L3.3,A fafta de manifestação imediata e mo

de recurso e a adjudicação do objeto da li
13,4. Decididos os recursos, a autoridade
licitaÇão ao proponente vencedor.
13.5.o recurso será dirigido à autoridade
ser protocoLizado o original, nos horári

valor para o respectivo item relacionado no Anexo I
coluna código:
sunÇão relativa de inexequibilidade, pelo critério
, êm taL situaçáo, não sendo possíveI a imediata
a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
j.as útêis para comprovar a viabilidade dos pleÇos,
ob pena de desconsideraÇão do iten'
esclassificam automaticamente a proposta, quando for

pode!á manifestar imediata e motivadamente
no Àrt. 4o, Inciso XvIII, da LeL LO.52O/02.
invalidaÇão apenas dos atos insuscetlveis

ivada do licitante importará a decadência do dj-leito
itaÇão pelo Pregoeiro ao vencedor.
superior do oRC fará a adjudicação do objeto da

upêrior do ORC, poE interrnédio do Plegoeiro, devendo
s normais de expediente das 08:00 as 12:00 holas,

s trabalhos desenvolvidos no certamê, remetendo-o a

os elementos constltutivos do procêsso, necessárj.o9

a

de

excLusivamente no seguinte endereÇo: Av. P êsidente João Pessoa, 4? - Centro - Mogeiro - PB.

1{ . O.DÀ IIO!.IoúOGÀÇÃO E àD,llrDrcÀçÃo
14.1. Concluído a fase competitiva, ordenad às p.opostas apresentadas, analisada a documentaÇão

ntula interpostos na forma da 1egi51açáo vigente,de habj.Iitação e observados os recurgos Po
o Plegoeiro emitira rêlatório conclusivo d
autoridade supeliol do ORC, iuntamente com

14.2.4 autoridade supelior do oRc podêrá
intelesses do oRC, discorda! e dej.xar

à AdjudicaÇáo ê Homologação da respectiva icitação, quando for o caso.
no êntanto, tendo
homologa!, total

en
ou

vista sêmpre a de do9
tado
vidaaplesentado pelo Pregoeiro, revogar ou con derar nula a LicitaÇão,

pa!ciaImêntê, o
desde que apresente

fundanentação exigj.da pela legiglação vig te, resquardados os dj.reitos dos licitante

15.O.DO CONEBÀTO
15. 1.Àpós a homologação PeIa
dentro do pEazo dê 05 (cinco)

sêlá conautoridadê s erior do ORC, o Pa!4,
dias consecu ivos da data de

adj udicâtá!j.o
recebimento da notificação, sSanar



o rêspectivo contlato, guando fo! o caso, e
pela Lei 8.666/93t podendo o mesmo sofrer

aborado em conforrnidade com as modalidades perÍnitidas

15.2.Não atendendo à convocaçâo pala assi
IteraÇões nos termos definidos pela referida norma.
ar o contrato, e ocorlendo eata dentro do prazo de

validade de sua proposta, o lici.tante pe
vencedor da licitaÇão.

á todos os direiEos quê porventurâ tenha obtido como

15.3.É pêrnitido ao ORC, no caso do licitan e vencedor nào comparecer para assinatura do contrato
Iicitantes remanescentes, na ordem de

mu
di
(de

nop

15.4.
alter
parte

15.5.o contratado fica obrigado a aceitar
supressões que se fi.zereÍn nas compras, at
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão p
resultantês dê acordo celebrado entre os

nos Àrts. 77, 1E e 79, todos da Lei 8.666l

prazo do lj.citante veDcedor.
ado pelo licitante vencêdo!, poderá ser
pelo Contlatante ou por acordo entre as
do, de pleno direito, conforme o disposto

3; e realizado na forma dê forneÇimento parcelada.
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
o lespectivo lirnite fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
rá êxcêder o lirnitê estabelecj-do, salvo as suprêssÕes
ntratantes.

alidade da sua proposta, náo celebra! o contrato,
tação falsa exigida para o certahe, ênsejar o
mantiver a proposta, falha! ou fraudar na execuÇâo

declarar informaÇões falsas ou comeEer fraudê fiscal,
edido de licitar e contratar coln a Unj.ão, Estados,

redenciado do Sistema de Cadastra-nento Unificado de
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito
05 (cj,nco) anos, sem prejulzo da9 multas previstas

s obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
seguintes pênalidades p!êvj.stas nos Arts. 86 e 8?,

ta de mora de 0,5t (zero vírgula cinco por cento)
de atraso na entreçla, no início ou na execuÇáo do
por cento) sobre o valor contratado pêIa inexecução
ultaneamenLe, quatquer das penalidades cablveig

20 /02.
vida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
automaticamente descontado da primei.ra pa!cela do

jus, acrescido de juros moratórios dê 1t (um por
do judicialmêntê.
lidades previstag, realizar-se-á conunicaÇeo escrita
ial, excluÍdas as penalidades de advertência e nulta

to legal da puniÇão, infornando ainda que o fato

ervadas as condiÇôes dê adimplemento das obrigaÇões
ecebe! o seu objeto pelo oRc obedecerão, conforlle o
i 8. 666/93.

processo regular e em observância às normas e
te manêila: Para ocorrer no prazo de tlinta días,

rá superior ao valor do respectivo adimplemento, dê
for o caso, e sempre êm confonnidade com a

16.O.DAS SÀrçõEg ÂDMTNT STRÀEr S
16.1,Quen, convocado dentro do plazo de
deixar de entregar ou apresentar doc
letardamento da execuÇão de seu objeto, ná
do contrato, compoltar-se de modo inj.dôneo,
garantido o direito à ampfa defesa, ficará
Distrito Eêderal ou Municlpios ê, será des
Fornêcedores SICAF do Govêrno Federal e de
Eederal ou MunicÍpios, pelo prazo de até
neste Edital- e das demais cominaçôes Legai
15,2.A lecusa injusta en deixa! de cumprir
o Contratado, garantida a prévia defesa, à
da Lei 8.666/93: a - adveltência; b -
aplicada sobre o valor do contrato por
objeto ola contratado; c - multa de 10t
tot.al ou parcial do contralo; d -
fundamentadas na Lei 8.656193 e na Lei 10.
15.3.se o valor da multa ou indenizaÇáo d
após a comunicação ao contratado, será
pagamento a que o Contratado vier a faze
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobr

17.1.Executada a presente contlataçáo e
pactuadas, os procedimentos e prazos para
caso, à disposiçÕes dos Àrts. 73 a 76, da

18 . O.DO PÀGÀI'ENAO
18.1,o paga$ento será realizado mediant
procêdimêntos adotados pêIo oRC, dâ segui
conlados do perlodo de adimplêmênto.
18.2,o desenbolso máximo do perÍodo, não s

efetivo pagêmênto da parcela, Os encargos
serão calculados com utilizaÇão da segui
moratórios; N = número de dias entre a dat
vP = valor da parcela a ser paga; e I =
(Tx + 100) + 365, sendo Tx = pelcêntual
sua falta, rrm novo Índice adotado pelo Go
lndice estabêIecj.do para a compensaÇão fi
possa mais ser utilizado, sêrá adotado,
Iegislação então em vigo!.

19. 0. DO REAirugrÀt{ttao
19,1.Os preços contratados são fixos e irr
19.2.Dentro do prazo de vigência do contr
poderão sofler reajuste após o interregno

moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
te fórmula: EM = N x vP x I, onde: EH = eDcalgos

s

16.4.Àpós a aplicação de quaisquer das pen
ao contratado, e publicado na imprensa ofi
de mora guando for o caso, constando o fun
será legj-strado e publicado no cadasEro co rêspondente.

l?.O.DÀ CO'PRO çÃO DE EXECTTçãO E RE DO OBJEIO

acordo com o cronograma aprovado, qua
disponibilidade de lecursos financeiros.
l-8.3,Nenhum valor será pago ao contratado enquanto pendente de liguidaçáo quafquer obrigaÇào

de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
isso gere direito a acréscimo de qualquêr natuleza.

financeira que thê for imposta, em viltu
compensada com o pagahento pendente, sern q
18.4,Nos casos de eventuais atrasos de pa amento nos termos deste instrumento, e desdê que o

forma para o atraso, será adnitida a compensaÇãoContratado não tenha concolrido de aI
financeira. devida desde a data limite f ada para o pagamento até a data correspondenEe ao

prevista pala o paganento e a do efetivo pagamento;
dice de coRpênsaÇão financeira, assim apulado: I =

IPCA-IBGE acunulado nos úlLimos doze meses ou, na
Íno Federal que o su.bstitua. Na hipótesê do rêfe

êira venha a sêr extinto ou de qualquê! fo
substj.tuiÇão, o que vier a ser determinado

ustáveis no prazo dê um ano.
e mêdj-ante solicitação do Contratado,

um ano, na megma proporÇão da valiação

l

o
a

osp Ço9to
verifi. da



no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por b
exclusivamente para a9 obrigaÇóes iniciadal
19,3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro
dos efeitos financeirog do úItimo reajuste
19.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão ,

cont!atado a importância calêuIada pela

primeiro dia útiI gubsequente, no mêsmo 1o
20,5.0 ORC por conveniência administrativ
qualquer tempo a execução da contrataÇão,
20.6.Decairá do direito de impugnar peran

ELAVI o

ase o mês de apresentaÇão da respectj.va proposta,
I e concluídas após a ocorrência da anualj.dade.
, o interregno mínj-mo de um ano será contado a partir

1o Índicê de rêajustamento, o Contratante pagará ao
última variação conhecida, Iiquidando a diferenÇa

a.L e hora antêriormênte previstos.
ou técnica, se reserva no direito de paralisar a

ienti.ficando devidamente o Contratado,
e o ORC nos telmos do presente instrumento, aquele

nterpretaÇão do Plegoeiro, sendo facul-tada ao tneslno
quer fase da licitação, a promoÇão de diligência
instruÇão do procêsso.

corre
apres
que e

19.6.
possa
Iegi s
19.7.
ofici
19. I

20.0
20.1.
ao celtame, qualquer tipo de indenizaÇão.
20.2.Nenhuma pessoa flsica, ainda que cred
de uma Licitante,
20.3.4 plesente licitaÇão somente poderá
decorlente de falo superveniente devidame
ilegalidade, de ofÍcio ou por provocaÇão
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realiza

nciada por procuração legal, poderá representar mais

i! a ser revogada por razôes de interesse púbLico
te comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por

terceiros, mediante parecer eacrito e devidamente

ão dos eventos da presente licitaÇão sejam declaradag
ferj.ado ê não havendo ratificação da co caÇão, ficam tlansferidos autohaticamente para o

que, tendo-o aceitado sem objeÇão, ve a apresentar, dêpois do julgamento, falhas ou
irregularidadês que o viciaram hipótese en que tal comunicado náo terá efeito de rêcur9o.
20.7.Nos valores aplesentados pelos lic antes, Já deverão estar incluídos os custos cotÍl

a, impostos, encargos, fleteg e outros quê venham aaquisiÇão dê material, rnâo-de-obra utiliza
incidir sobre os respectivos pleÇos,
20.8.4s dúvidas surgidas após a apresentaÇ
ficarão única e exclusivamentê sujeitos a

das propostas ê os casos omissos neste instrumento,

ou a autoridade superior do ORC, en gua
destinada a esclarecer ou a complemenEar a
20. 9. Para dirimir contlovérsias dêcorren
competênte é o da Comarca de Ibabaiana.

s deste certame, excluldo qualquer outro, o foro

Mogeiro - PB, 9 vereiro de 2021,

JO
Pre iro Oficial

ajustamento de preÇos do valor rêmanêscente, aenpre

para reajuste será, obrj.gatoriamente, o dêfinitivo.
tamento venha a ser extinto ou dê qualquer forma não

substituiÇáo, o gue vier a ser deterninado pela

o lndice substituto, as paltes elêgêrão novo lndice
or lemanescente, por meio de termo aditivo.

st i lamênto.

taboraÇão e/ou apresentaçáo de documentaÇão relativa



COGSEÃO

ÀNEXO r - EAECÃb PRISINC!À! Nc 00016/2021

TERMO DE REFERÊNCIÀ - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJEIO l

1.1.Constitui objeto desta licitaÇão: COry

MÉDICO HOSPITAIAR PARA ATENDEÊ A SEC

2.0.irugrrFrcÀtrvÀ
2.1. considerândo as necessidadês do

EgT
PRE}.EIrt'BÀ MI,NICIPÀ! DE I'IOGEIRO

DE LTCTIÀÇÃO

TRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ TORNECIMENTO DB MATERIAL
SAÚDE DESTE MUNICTP]O.

presente terno a finalidade de definir, técnica
s para viabilizar a contrataÇáo em te1a. As

1000
UNID 10

10

e adequadamente, os procedimentos
caractelisticas e especiflcaÇÕes do objeto ora licitado aão:

I@

25 iBoLsA DE coLosroMrÀ DRENAVEI REcoRTÀ 20 /7 Ot{M

26 igor,sr pann uRosroHrÀ TRÀNSPÀRENTE 5

28
29

gNID

35 TETER NÀSÀL TIPO LOs adulto C/ 1 UNTD

36 ETER MUIJ? VÍAS
37 iEiÉR P,/INFUSÃO _TORNEIRÀ DE 3 VIÀS
38 TGUT DIVERSOS COM AGU],HAS

I'MBILICAI, PLÀSTICO
DINA 2t DEGER}íÀ]ITE IOOO ML

LOREXEDINÀ 5T DEGER ÀNTE 1OOO ML

O],ETOR PERFURO CORTÀNTE 2OLTS

OÍ,ETOR PERFURO CORTÃNTE 7 I,TS

OI,ETOR PERFURO CORTANTE 13 ],TS
OLETOR UNIVERSAI, CO}! Pt

LETOR/BOI,SÀ DE URTNÀ SISTEMÀ FECHA

| 4't LETOR SÍST. EECHÀDO P/ DRENO

TERGENTE ENZIMÀTICO 4 ENZIMÀS 1L]T

UNID

,,.u!_IP..
UNID
UlIP
I,ITRO

UNID
UNID
UNID
UNID
UN]D
UNID
PCT

PCT
UNID

UNID
UNID

LrrRo i

unid

5
300
300

300

100
50

20

30
50
20

50

QT'À}ITIDTDEUNIDÀDE
PCT. 130rxÀDoR DE LÍNGuÀ c/ loo uNrD

DI
1

200
48

2

3

GÀI.ÃO

I,ITRO
DESTILADÀ sOOOUL

OXIGENÀDÀ 10 VOL. 1OOOML

4

9

5

I

6
1

E

E

TADORÀ CREPOM 15CIO(4 5t4 C/L2 L3

TADORÀ CREPOM 2OCMX4 5M C/ 12 13

HrDRóE]Lo 5oo G

IÀ STICA TRÀNSPARENTE 250

TÀDURÀ CREPOM 1OCMX4 5M C/ 12 13 F

TÀDURÀ CREPOM 12CH X 4 5M C/12 13F

UNI D

UNI D

10

I
80
80
5

500
150

L

50
10
10
10

10
30
30
30
30
20

cx.

ROLO

LITRO
I]TRO
LITRO

PCT

PCT

PCT

10

r2
11

13

14

2l

L5

20

16

19

11
18

rÀ PúsrrcÀ EscuRÀ 250 ttl,
À STICÀ ESCURA 5OO ML

cx,
cx,
cx.

ICOOL ?O$ GEI IOOOG

OOL IODÀDO 1 LITRO

qcI.-
PCT

I,HÀ DESC 25X6 C/IOO UN]D

ool. ?0t 1000 ML

LlrÀ DESC 25X7 C/100 lrNlD

LHÀ DESC 40X1,2 C/100 UNrD
I,HÀ DESC 25X8 C/1OO IJNID

DESC 13X4,5 C/100 rrNrD
DESC 20X5, 5 C/100 0NrD

UNID
UNI D

TADURÀ CREPOM 3OCMX4,5M C/L2 73 F

rÀ PúsrrcÀ TRÀNSPÀRENTE 50o

UNID 600VENTA! MÀNGA ],ONGÀ C/ EIÁST]CO 20 G

UNIDVENTÀL MÀNGÀ I,oNGÀ c/ ErÁsrrco 60 c24

21 Po oPERÀTÓTIO DESCÀRT VEL

CÀTETER INTRÀVENOSO 14G

CATETER ÍNTRÀVENOSO 16G
300-3a EATETER rNTRÀvENoso 18G

3i 

-iclrsrER 

rNTRAvENoso 2oG
4 000TETER ÍNTRÀVENOSO 22G

33 hÁtÉisR r NTBÀVENOSO 24G

20UNID

5000
50ulos c/TETER NÀSÀL INEÀNTI], TIPO34

cx. 60
UND 10039

I,ITRO
LITRO

20

20
2

40

44

47

43
42

4, ----ECrRoDos PÀ.RA EÍ,ETRO COM 30 UNID

50 F:

20
20

48

TRODOS PÀRÀ ELETRO CO}' 50 UNID cx

100

--

DÀ

45

alcoDÃo

. - ,.. .-+-

r/i



UNID 1000051
UNI D 300

IPO MACROGOTAS C/IN,fEÇÀO LÀTERÀL

100IPO PÀRÀ NUTRI O ENTERAI UÀCRO
100

55
56 SPARÀDMPO 1OX4 5CM

SCOVINHÀ GINECOI,óGICA C/ 1OO UNÍD

UNI D

ROLO

UNI D

ROIO
s00

100 0

5cx,

57 SPÀRÀDRÀPO MICROPOROSO 10X4, 5CM

150
150

2
I',NI D

cx
O SUTUR]À NY],ON 2-O C/ AGUI,HÀ

53

58 SPÁTU1A DE AYRES C/ 1OO UN]D
59 SPECUI,O GINECO GRÀNDE N/ ES RIL
60 SPECU1O GINECO MED N/ ESTÉRrL
61 SPECU1O GINECO PEQ N/ EST L

62 O SUTURÀ NYION 3.0 C/ ÀGUI,HÀ

O SUTURÀ NYI,ON 4_O C/ ÀGULTIÀ

O SUTURÀ NYI,ON 5-O C/ ÀGULHÀ

TÀ ÀDESTVÀ HOSP. l6X5ocu
XàDOR CITOL rco

iFORMOL 379 1000 Mr,

69 GERIÀTRICÀ TÀM G EMBAI,ÀGEM PR,IMÀR]A CONTENDO IDENTIETCAÇÃO, NO

OTE, MÊS E ÀNO DE TÀBRICAÇÃO E VAI,IDÀDE
'to I,DÀ GERIÀTRICÀ TAM M EMBÀI,ÀGEI'' PR CONTENDO IDENTIF]CAÇÀO, NO

í.oTE, iIÊS E ÀNO DE FÀBRICAÇÃO E VALI E.
1t :ERÀ],DÀ GERIÀTRICÀ TÀ}.Í P EX.,BÀLÀGEI., PR IÀ CONTENDO IDENTIFICÀÇÀO, NO Dq PCT 

I
20

llorE, MÊs E ÀNo DE EABRI E VÀLÍ
ERÀ],DÀS DESCÀRTÁVEIS INFÀNTIL TÀM "G" CT COM 18 UND UNI D 100

PCT.
UNID 'I

UNID

cx

100
100

63
64
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cx
cx

ROI,O

2

2
2

5
10

l?_-"
?3

.,.--L--

PCT

cx.
cx.
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20

100

100
100
50

200
300

12 000

1600 0

1200 0

14

19
80
81
a2

UVA CI ICA NO. ?,0 EST L

88 UVA CIRÚRGÍCA NO. ? ,5 ESTÉRIL

89 À CIRÚRGICÀ N.. 8,0 ESTÉRIL

90 À P / PROCEDIMENTO EU I,ÀTEX TÀ.IT.I : G

91 À P/ PROCEDIMENTO EM LÀTEX TÀM: M

92 À P/ PROCEDIMEN?O EM ÍÂTEX TÀH: P

93 A P/ PROCEDIMENTO EM LÀTEX TÀ},í: PP

94 À TÉRIíICÀ
95

97 CÀRAS COM RESERVÀTÓRIO OXIGENIO ]N TIL
98 CARAS P/NEBUIÍZAÇAO INFÀNTIL
99 cÀRÀs P/NEBUITZÀçÃO. ÀDULTO

100 LOS DE P_BgIEÇÃo __
101 PÀPEÍ, GFÂU CÍRURGICO 10 X 1OO

102 APE1 GRÀU CIRURGICO 15 X 1OO

PI PICO 1000 Mr,

ÀPATII}TÀ P PCT C/100
r10 CALP N". 21
111 cÀrP N". 23

cÀÍ,P Né, 25
SERÍNGÀ DESC sML C/ ÀG 25X?

114 ERINGA DESC lOM], C/ AG 25X?
ERINGÀ DESC lMI, C/ ÀG 13 X 4,5 INSUL
ERINGÀ DESC 2OT4L C/ AG 25X1

NGÀ DESC 3}í], Cl AG 25X'7

ONDA DE ASPÍRÀÇÃO TI499E4I1 N. 10
DÀ DE ÀSPIRÀçÁO TRAQUEAL N.12

120 DÀ DE ÀSPIRÀÇÃO TRÀQUEÀL N.14
T2L DE ÀSPI TRAQUEA], N.16

DE ÀSPI TRÀOUEÀI N.8
ONDÀ DE FOLEY 2VIÀS N.I2 2VIÀS

c/50

UNÍ D

UNI D

cx
UNI D

UNI D
UNIq
UNI D

ROLO

ROI,O

ROLO

ROLO

PCT

UNID

20i
501

3

--t
I'NID
IJNI D
T'NI D

UNI D

UNI D

UN]D
UNI
UNI

_llrl
2
2
2IJNID i

UNID I

UNI D

2

2

100UNI DERÀrDAs nÉaaiRTÁvErs rNEÀNTri TÀI.Í "M'iecr cota te uto

207 0cIIü5 0m

CT COM 18 UND

TEx)

P/ ELETROCÀRDIOGRÀMA 1OOO MI

100
20

100 0

50

1

30

1

10
1

't5

78

16
1'1

86

84
85

ROLO

cx

UNID
UND

UNI D

ROLO

ENÇOL HOSPITÀIAR DE PÀPEl DESCÀRT

zE RO],O 91X91 13 EIOS

cxs. i

_!9r*_.".
PCT

NÀ BISTURI NO 15
NÀ BISTURI Nê 22

BISTURI NO 23
DE BISTURI N". 24

NÀ FOSCÀ C/ 50 UNID
ETAS C/ 2OO UND.

TEX 2OO GÀRROTE 15M (

204 15M (SILICONE)

ERALDÀS DEscÀRTÁvErs rNFÀNTrL TÀM "P"
scos DE NUTRIÇÃO ENTERÂL 3OOML

8?

-t

PAR 150

60

150
100

___-BLR_,.
PÀR

130 0

130 0
s00

7 000N. 95
I00096 TICO SÀNPONÀDA DESCARTc/E

r.00

103 lpnpel cRÀu crRURGrco 20 x 100
20ÀPEL GRÀU CIRURGICO 30 X 1OO104 lF
20ÀPEL GRÀU CIRURGÍCO 35 X 1OO105 ROI,O

200INçÀ DE CHERON DESCÀRTAVE], UNI D106

400712

PI DEGERMÀNTE 1OOO I'{], 5

5

10
UNID
UNID

107

109
108

113
16000
15000115

116
117
118
119

6UNI D

122
r23
L24 ONDÀ DE EO],EY 2VIÀS N.14 2 VIÀS

UNÍ D 4

s2 Eorrrpo trrõnocores cTrN,rEçÀo LÀrEFÀL

sn eurpo r §eNsÍver,

PCT

5
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60

500726 ISOUOA Oe FOLEY 2VrÀS N,18 2 vrAS
121 lsoroe oe Eor,Ey 2vÍÀs N.2o 2 vrÀs

133
134

SONDÀ N

SONDÀ N STRICÀ LONGÀ 20
TRICA LONGA 18

50soNDÀ NÀsocÁsrRrcA r,oNGA 8

UNI D

UNI D

50
50

50
50

50
50

I'N1D

I'NID
I',N ID

IJNI D

UNI D

T'NI D

] I,NID

s!i!,*I_
UNI D

200
200
200

SONDÀ URETRÀL N. 04

SONDÀ URETBÀ], N. 08
SONDÀ URETRÀI, N. 0613?

138

UNID
UNID
UNI D

UNI D 1500

.t-..*_ 3000
200

UNID
UNID

SONDÀ URETRÀI N.10

SONDÀ URETRA], N.16

SONDÀ URETRAI N.12
SONDA URETRAI N.14

140
141

UNID 200

IRÀS REAGENTES PÀIÀ GLICE IÀ

CA C/EúSTICO DESCÀRTÁVEl C/1OO

143 SONDÀ URETRÀI N.18

ERI.IOMETRO

!44

146
145

1 10
6

UNlD

gNlD
cx

cx
],ITRO

20
100

ONDÀ DE EOIEY 2VIÀS N.16 2 VIAS

!28 ONDA DE FOLEY 2VIÀS N.22 2 VIÀS
oNDA NAsocÁsrRrcA r,oNGÀ 10
ONDÀ N TRICÀ I,ONGÀ 12

ONDÀ N TRICÀ LONGA 14

SONDÀ N TRICÀ LONGA 16

135
136

139

742

ÀSELINÀ IIQI]IDÀ ].OOO M],

. OBRIGÀçõIS DO CONTRÀTÀDO

. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇôes concerneDtes à legislaÇão fiscal, civil,
butária ê trabal-hista, bem como por to s as despêsâs ê compronissos assumidos, a qualquer
ulo, perante seus fornecedores ou tercê
.Substituir, arcando con as despesas de

ros em razão da execuÇão do objeto contlatado.
orlentes, os matêriais ou servi.Ços que apresentareÍl

alteraÇões, deteriorações, imperfeiÇões ou quaisque! i.lregularidades discrepantes às exigências
do instruhento de ajuste pactuado, ainda constatados após o recebinento e/ou pagamento

.Não transferj.r a outrem, no todo ou em arte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
xpressa autorização do contratante.
.Manter, durante a vj-gência do contra ou outros instlumentos hábeis, em conpatibilidade

dições de habilitação e qualj.ficaÇão exigidas nocom as ob!igações assumidas, todas as c
respectivo processo Iicitatólio. apresenta
que sol icitado.

ao Contratante os documentos nêcêssários, senpre

3.5.Enitir Nota Eiscal correspondenEe à sê
na fase de habili LaÇão.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas

ou filial da empresa gue aplesentou a docunentaÇão

3.0

tri
tlr
3.2

3.4

99r rigorosahêntê, dentro dos prece
correspondentes .

..O.DO CRITÉRÍO DE ÀCEITÀBILIDÀDE DE

4.1.Havendo ploposta ou lancê vencedor c
coluna código:
4,1.1.Con indlcios que conduzan a uma pr
definido no Art. 48, II, da Lei 8.666l9
confirmaçáo, poderá se! dada ao licitante
sendo-fhe facultado o prazo de 03 (três)
conforme parâmetros do mesno Àrt. ,18, II,
4.2.saIienta-se que tais ocorrências não
o caso, apenas o item colrespondente.
4.3.os lancês verbais serão efetuados em

observância a melhor técnj.ca vigentê, enquadrando-
1êgais, nolmas e êspecificaçóes técnicasos

d

valor pala o respectivo iten relacionado acina, na

sunÇáo rel-ativa de inexequibi ]idade, pê1o critério
, êm ta1 situação, não sendo possivel a inediata
a opoltunidade de denonstrar a sua exeguibilidade,
ias úteis pala complovar a viabilidade dos preÇos,
ob pena de desconsideraÇão do item,
sclassifican autonaticamente a proposta, quando for

idade monetária nacional.

co!!espondente,
dêsdê que sej a

5 . O .I,ODEIó DÀ PROPOSTÀ
5.1,É palte integlante deste Terno de Refe ência o modelo de proposta de prêços
podendo o ]icitante apresentar a aua pr osta no próprio modelo forneci.do,
devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatóri.o - Ànêxo 01

RENATA CRISTINA SILVEIRÀ NEVES VASCONCELOS

SECRETÁRIA

129

5

130
131
132

141



coMrssÀo

ÀNEXO 01 ÀO ltRl,lo DE RErrÚNCrÀ - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAI N. 00016/2021

PROPOSTÀ

REE.: PRTGÀO PRESENC!À! NO 00016/2021

OBJETO: CONTRÃTAÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ EORN

SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

DÀPÂ8.ÀÍBA
PNETEITURÀ MI'NICIPÀIJ DE T@êEIRO

DE r.:CrrÀÇÃo

IMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER À

PROPONENTE:

Prezados senhores,

Nos termos da liciEaÇão em epigrafe, apres

DI
IXADOR DE I NGUÀ C/ 1OO UNID

UA DESTIIADÀ 5OOOMI

A OXIGENADÀ 10 VOL. IOOOMI,

u],HÀ DESC 25X6 C/100 UNrD
DESC 25X7 C/100 UNrD

25X8 C/100 UNrD
40x1,2 C/ 100 t NrD

cooL ?0t 1000 r.tr

coo! 70t GEL 1000G
COO], IODÀDO 1 1ITRO

MOTOI,]À PLÁSTÍCA TRÀNSPÀRENTE 5OO M],

ntamos proposta conforme abaixo:

UNIDÀDE
130
200

I,]TRO 48

cx
cx 150

80'

r,!ET.]PREçO TOf,Ú
1

6 icx

i8
1

9

lcx 80
cx 8ol
cx

i Í,ITRO
Í,ITRO
],ITRO

UNID
PCT.
PCT

PCT.
PCT.
PCT.

ÍD
ID

IJNI D

UNl D

iuNl- ux 10 o0 0i

.5,0
50 00

11
t2

15

25 SA DE COLOSTOMIÀ DRENÀVEl RECORTÀ
20 /1OtÍÀ1

OPERAT ro DEscÀRTÁvEr
28 TETER INTRÀVENOSO 14G

29 TETER INTRÀVENOSO 16G

30 TETER INTRÀVENOSO 18G

31 ETER INTRÀVENOSO 2OG

32 TETER INTRÀVENOSO 22G

33 TETER INTRAVENOSO 24G

34 TÀTETER NÀsÀL INEANTIL TIPO
ID
TETER NÀSAl TIPO CUIOS adufto C/
ID

36 TETER MULT VIAS
TETER p/rNEUsÃo -ToRNETRÂ DE 3 vrÀs

38 TGUT DÍVERSOS COM ÀGI'LIIÀS
I,ÀMP I'},IBI L]CAI, PLÀSTICO

15 00
10i

s00

3001

-l-
300':oô
3oõ
200

6000

100

100
5

IJNID
I'NID

30
4000
5000I'NID i

ócuros c 5
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QUA}ÍIIDàDE

2
3

100ÀGU],HÀ DESC 13X4,5 C/100 UNrD
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4

ROLO13 ALGoDÂo HrDRóFrro 5oo G

UNID 10014
UNID 100i

I UNID 1oo!
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ÀTÀDURÀ CREPOM 1OCMX4,5M C/I2 13 E
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22
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ATÀDURÀ CREPOM 15CTfi4,5M C/1.2 L3 E
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AVENTÀI MÀNGA IONGÀ C/ ElÁSTÍCO 20 G

al'uNTÀL uÀNtl loNcÀ ô/ er,Ásrrco eo e24
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26
)ii Pcr21
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ITNID
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100

20
6
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41
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IJNID
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200'[oleron psnFURo coRrlllE ] !!q43

39
LOREXEDINÀ 2* DEGERHANTE 1OOO M],
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PCT.

---

10

I
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3'1
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100
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PREIZITORÀ
coMrssÃo

ÂNAXO II - PREGÂO PRESENCIN. Nô 00016/2021

MODELOS DE DECLARÀÇÔES

REE.: PREGÃO PRESENCIAI. N" OOO16/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAI, DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNP.]

0 - DECLARÀÇÃo de cumprinento do dispost
da Lei 8.666l93.

o proponelte acima qualificado, sob penas
XXXfIf da Constituição FederaI, Lei 9'854,
quadro de pessoal, funcionários menores
perigoso ê nen menores de dezesseis anos
quatorze anos na condiÇáo de aprendiz na f

2.0 - DECLÀRAÇÃO de superveniêncj.a de fa
IicitaÇão.

conforme exigência contida na Let- 8,666/93,

1

não haver, até a presente data, fato inpe
na presente licitaÇão, não 9e encontlando
obrigatoriedade de infornar ocorrências
penalidade de declalação de idonej.dade no
ou do Distrito Eêderal, arcando civil e cr

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as
convocató!io.

O proponente acirÍra qualiflcado declara
respêctivo instnmento convoca!ório e s

Local e Data.

NOME /ÀS S INÀTUBÀ/CARGO
Replesentanle legal do ploponente '

OBSERVÀÇÃO:
ÀS DECIÀRAÇÕES DEVER.ÃO SER EIÀBORÀDAS EI'l P

FOLHA O1l02

ES DA
MI'NTCÍPÀI DE I{OGEIRO

DE Í.ICITÀÇÃO

no Art. 7", fnciso X)<XIII, da CE

Lei e em acatarnento ao disposto no Art' ?" lncaso
em seude 2? de outubro de 1999, declara não possuir

dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou
en qualque! trabalho; podendo existir nenores de

rma da IegislaÇão vigente.

irpeditivo no que diz respeito a participaÇão na

Art. 32, 52o, o proponente acj.ma qualificado, dêcLara
tivo no que diz respeito à habi I itação,/participaÇáo

po
concordata ou êstado faliÍnentar, estando ciente da
ste!iores, RêssaIta, aínda, não estar sofrendo
ito da administraÇão Eederal, Estadual, Municipal
nalmente pela presente afirmaÇão.

cLáu9ulas e condiÇões do corlespondente instrumento

er conhêciÍnento e aceitar todas as c1áusulaa do

ter-9e as condições nele estipuladas'

Alt. 27, Inciso

PEL TIMBRÀDO DO LICITANTE, QUÀNDO FOR O CASO

--



REF.: PREGÃO PRESENCIAI, NO OOO16/2021
PREEEITUBÀ MUNICIPAI DE MOGEÍRO

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 DEcLÀRÀÇÃo de elaboraÇão independent

(j,dentificaÇão conpleta do representant
constituido de (identificaÇão completa d
(licitante/consólcio), pala fins do disPos
00016/2027, declara, sob as penas da Lei,
gue :

a) a proposta apresentada para participar
manei.ra independente Pelo licitante, e o
direta o j.ndiretamente, infonnado, discuti
ou de fato do Pregão Presencial 1" 000\6/2

b) a intençâo de apresentar a Proposta
00076/202L não foi informada, discutida ou
de fato do Pregão Presencial no 00015/2021

c) que náo tentou, Por qualquer
outro participante Potencial ou
ou nâo da referida licitação,

meio ou
dê fato do

d) que o conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou etn parte, direta ou
outro participante potêncial ou de fato do
do objeto da referida licitaÇão;

e) que o conteúdo da proposta apresentada
não foi, no todo ou em Parte, direta
integrante da Prefeitura Municj.pal de Moge

f) que está plenamente ciente do teor e da
ê informações Para fi rmá- la.

Local ê Data

NOME/ASSINATIRÀ/CARGO
Representante legal do propÔnênte

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARÀÇÕES DEVERÁO SER ELABORÀDAS EM P

de propoata,

FOI}TA 02 / 02

como representante devidamenEe
consó!cio) , doravantê denominado

do Edital do Pregão PlesenciaL no
. 299 do Código Penal Brasileiro,

do licitante),
Iicitante ou do

o no iten 7.5.1.
en especiaL o art

do Pregão Presencial n" 000!6/2021 foi elaborada de
onteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
ou recebido de qualquer oubro participante potencial

21, por qualquer rneio ou po! qualquer pessoa;

Iaborada pala participar do Pregâo Presencial no

lecebida de gualquer outro particiPante potencial ou
po! qualquêr meio ou por qualquer pêssoa;

r qualquer pessoa. infl-uj-! na decisão de qualquer
Pregáo Presencial n' 00016/2021 quanto a Parti-cipar

para participar do Pregão Presencial 1o 00016/202f
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
Pregão Plesencial n' OOO16,/2021 antes da adjudicação

ara parti.cipaçâo do Pregão Presêncial ^" 000L6/202f
j.ndiretamente, discutido ou recebido de qualquer

ro antes da abertula oficial das propostag; e

extensão desta decfaraçáo e que detérn plenos poderes

PEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO EOR O CÀSO.



À}IEXO I I I PREGAO PB&

MODELOS DA DECLABÀÇÃO

REF.: PREGÁO PRESENCIÀL N" OOO16/2021
PREFEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRO

PROPONENTE
CNPJ

1.0 . DECLARAÇÃO DE REGULAR]DÀDE PATA
t0 .520/02.

O ploponente acima qualifj.cado, declara,
da Lei 10,520102, que está apto a cumprir p
no respeclivo i.nst.rumento convocató!io quê

Local e Data.

NOME /ASS INÀTURÀ/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLÀRÀÇÃO DEVERÁ SER EI,ÀBOBÀDÀ EM PÀPEL

--

ilitação prêvisto no Àrt' 4o, tnciso vII, da Lei

confornidade corn o disposto no Art. 4o, fnciso VII,
enanente todos os requigitos de habilitaçào exigidos
regê o certamê acima indicado.

TIMBRADO DO LICITÀNTE, QUÀNDO FOR O CÀSO.

iãfiIiiffitT:!
coMrssÃo

DÀ

ILITAÇÃO

DE TIOGEIRO
DE LÍCITÀçãO



PNEFITIT'BÀ
c6lrssâo

ÀNAXO TV - PREGÀO PREAENCIAL NÔ 00016/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

CONTRATO No: ..../...-CPL

TERMO DE

MOGEIRO E

Pelo presente instrumento particular dê co
Àv. Plesj.dente ,João Pessoa, 47 - Centro -
representada pelo Prefeito Antonio José
domiciliado na Sitio Pintado de Citna, 138
carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA,

po!.... residente

INSTRUMENTO NA

e domi,ciliado Dô ....r
Carteirê dê Identidade ncPE n'

as parteg contratantes assinar o presente
seguintes:

CIáSSUIÀ PRII{EIRA - DOS N'NDÀI'ENIOS:
Este contrato decolle da licitaÇão nodali
terrnos da Lei Eederal no 10.520, de 17

8.666, de 21 de .runho de 1993; Lei compl
Municipal no 016, de 10 de Noverüro de 2006
pogteriores das refeli.das normas.

CIÁOSÚLÀ SEq'NDÀ - DO OBJEIO:
O presente contlato tem por objetol CONTRÀ

HOSPTTALÀR PARÀ ÀTENDER À SECRETARIA DE S

O fornecimento deverá ser executado rigo
instrumento, proposta apresentada, espe
lj.citaÇão nodalidade Pregão Presêncial no
êsses que ficam fazendo partês intêgrantês
será realizado na forÍna Parcel-ada.

cúugul.À AERCEIR,À - DO t/ÂIôR E PREÇOg:

O valor total deste contrato, a base do pr

CTÁUSI'Í.À QUÀREà - DO RE.L'UI'TÀMET+TO:

os pleços contratados são fixos e irreajus
Dentro do p.azo de vigência do contraEo ê
sofrer reajuste após o interregno de um a

IBGE acumulado, tomando-se por base o mês
para as obrigaÇões iniciadas e concluídas
Nos rêajustes subsequêntes ao primeiro, o

efej.tos financeiros do ú1timo reajustê.

a lmportância calculada Pela úItima valia
tão fogo seja divulgado o Índice definiti-v

No caso de atlaso ou não divulgação do lndic

cáIculo refêrente ao reajustamento de preÇ
Nas aferiÇõês finais, o lndice utilizado
caso o Índice estabelêcido para reajust
mais ser utiLizado, sêrá adotado, em subst
então en vigor.
Na ausência de previsão ]êgal guanto ao
oficia.I, para reajuslamento do preço do va
o reajuste poderá ser realizado por aposti

cIággULÀ QUTNEÀ - DÀ DOIÀÇãO:
As despesas corrêrâo por conta da seguinte

ESt DÀ BÀ
I.íUNICIPÀI DE }OGEÍRO

D! úICIIÂçÃO

CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRÀM À PREFEITURÀ MUNICIPAL DE

., PÃRÂ FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE

, CNP,J n"

p

ra

FORI'IÀ ABAIXO:

trato, de un lado Plefeitura MuniciPal de Mogeiro -
Mogeiro - PB, CNPJ no 08.856.501/0001-6?, neste ato
rreira, Brasilei!o, Casado, Empresario, lesidente e

- ÀÍea Rura] - Mogeiro - PB, CPF n' 840.199.644-91,
oravante simplesnente CONTRÀTANTE, e do outro lado

, nêste ato rêplesentado

. . . ., doravante simpfêsmente CONTRÀTADO, decidiraln
ntrato, o qual se regerá pelas cláusuLas e condiçÕes

de Plegão Presencial rt" o00L6/2027, Processada nos
Julho de 2OO2 e subsidia riamente a Lei Eederal n"
ntar no 123, dê 14 de Dezembro de 2006; Decreto

e legislaÇão pertinente, consideradas as alteraçÕes

AÇÁO DE EMPRESÀ PABÀ TORNECIMENTO DE MÀTERIAL MÉDICO

DE DESTE MUNICTPIO.

samenEe de acordo com as condiçÕes exPressas nestê
ificações técnicas colresPondentes, processo de
00016/2021 e instruÇões do Contratante, documentos

do presente contrato, indêpendentê de transcriçãoi e

ço proposto, é de R§

áveis no prazo de tnn ano
diante solicitaÇáo do Contratado, os preÇos poderáo

, na mêsna proporÇão da variaÇão verificada no IPCA-
apresentaÇão da respectiva ploposta, exclusivamente
ós a ocorrência da anualidadê.

nterregno mlnimo de um ano será contado a partir dos

de reajustamento, o Contratante paqará ao Contratado
ão conhecida, Iiquidando a diferenÇa corlesPondente
. Fica o Contratado obrigado a aPlesenta! metnólia de
s do va.lor rêmanescênte, gemPre que este ocorrêr.

reajuste sêrá, obrigatoriamentê, o dêfinitivo.
venha a ser extinto ou de gualquer forma náo Possa

tuiÇão, o que vier a se! determinado PeIa legislaÇão

índice substituto, as partes elegêrão nov
or remanescente, po! nêio de têrmo aditivo.
amento .

dotação, constantê do olÇamento vigênte

ndice

!..,:,

-.-'



Recurgos Próprios do Municlpio de Mogeiro LE] MUNICTPAL 340/2020 O2.O4O SEC DE SAUDE PMS 10
À sÀuDE - PÂB FrXO 3.3.90.30 00

E MATERN. I.GRTA HERMINIÀ SILVEIR,A
MATERIAL DE CONSUMO 10 301 1012 203? MAN ENCÀO DÀS ÀTIVIDADES DO PROGBÀMA SAUDE BUCÀL 10 122

OOO4 2920 MANUTENÇAO DAS ATIV]DADES DA SEC TARIA DE SAUDE 3.3.90.30 OO OO1 MÀTERÍAL DE CONSUMO

10 302 1013 2945 MÀNUTENÇAO DÀS ATTVTDADES DO SAMU

301 1012 2014 MANUT DAS ÀTTV ATENCÀO BASI
coNsuMo 10 302 1013 2031 MANUT. ATrV. HOSP

CIÁUSUT.A SE"Tà - DO PÀGÀI.IENIO:
o pagômento será efetuado na Têsoulalia do
lnaneira: Para ocorrer no prazo de trinta d

cu(ugt tÂ sÉrD,q - Do PRÀzo E DÀ vrcúNc!À:
o prazo máximo de entregâ do objeto ora
hipóteses prêvistas no Art. 57, § 1', da
da emissão do Pêdido de ComPra:
a - Entrega: 1 (um) dia.
A vigência do presente contrato sêrá dete
considelada da data de sua agsinatura.

CIÁUEUI,À O:EÀ\IA DAg OBRIGÀÇóES DO CONIRÀTÀNÍE:
a Efetuar o pagamento relativo ao for
respectivas cláusulas do presente contlato

Propolcionar ao Contratado todos os me

214 MATERIAL DE

3.3.90.30 00 211

Contratante, mediante processo legular, da seguinte
as, contados do periodo de adimP.Iemento.

contratado,
i 8.666/93,

que admiLe prorrogaÇão nas condiÇões e
está abaixo indicado e será considerado

nadai até o final do exercicio financeiro de 2021,

?"
cimento efetivamente realizado, de acordo com as

os necessálios pâla o fiel fornecimento contrâtadoi
regularj-dade encontrada quanto à gualj.dade de produto
a fiscalização, o que não exime o contratado de suas

c - Notificar o contratado sobre qualquer i
fornecido, exercendo a mais ampla e comple
responsabil idades contratuais e legais;
d - Designar representantes com at!ÍbuiÇõ
norma viqente, esPecialmente para acompa
permitida a contracaÇão de terceiros para

dêntro dos melhores parâmetros de qualida
ao objêto contratual, com observância aog

tituLo, pelante seus folnecedores ou terce
c - Manter preposEo capacitado e idôneo, ac

dê Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da
ar e fiscafizar a sua êxecução, respectivamentê,
ssistêncla e subsldio de informaÇões pertinêntes a

b

s'

a

essas atribuiÇÕes.

cr.Ássut À Notü - DÀa oBRtGÀÇõEs Do coúaRÀr
a - Executar devidamente o fornecimento des rito na C1áusula correspondente do presente contlato,

êstabelecidos para o lalno de atividade relacionada
razos estipulados;
obrigaÇÕes concernentes à l-egislação fiscal, civil.b - Responsabilizar-se por todos os ônus e

tributária e trabafhista, bem como por t as dêspesas ê compromi.ssos assurnÍdos, a qualquers

que o represente j'ntegralmente em todos os
d - Permiti! e facilita! a fiscalizaç
esclarecimentos solicitados ;
e - Será responsávêl pelos danos causados

f - Não ceder, transferir ou subcon!ratar,
o conhêcimento e a devida autorizaÇão expr

Manter, durante a vigência do contra

de sua culpa ou dolo na execuÇão do contra
a fiscalizaÇão ou o aconpanhanênto pelo ó áo intelessado;

ros em razão da execuÇão do objeto contratado;
ito pelo Contratante, guando da execução do contrâto,
sêus atos;

do contratante devendo prestar os informes ê

retamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes
o, náo êxcluindo ou reduzindo essa responsabilLdade

no todo ou en parte, o objeto deste instrunento, sem

todaa as condiÇóes de habilitaÇão e quali

ssa do Contlatante;
o, eÍn compatibilidade com as obrigaçóes aggumidas,
icaÇão exigidas no respectivo Procegso licitatório,

apresentando ao ContlaCante os documentos

CIJ,IJSUIÀ DÉCD'À - DÀ À,.18RÀçÂO E RE9CISÃO:

ecessárlos, sempre quê solicitado.

Este contrato poderá ser altelado com a

ou Por acordo entle a9 paftes,
dileito, conforme o disPosto nos

nos casos
Arts. ?7, '18 e 19, todos da Lei 8.666/93.

o contratado fica obrigado a aceitar, n s mesma§ condições contratuais, os acréscimos ou

supressões gue 9e fizêrern nas compras, at
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supres§ão p
resultantes de acoldo celebrado entre os c tratanteg.

ctágsgl.A DÉCD,B PRDCIRÀ - DO BECEBIUENSO I

Executado o presente contrato e observadas
o5 procedimentos e prazos para recebeÍ o

ida justificativa, unilateralmente pelo ContraEante
prevj.stos no Art. 65 e será rescindido, de pleno

o respectivo linite fixado no Àrt. 65, § 1o da l'ei
rá exceder o Iimite estabelecj.do, salvo as supressÕes

s condições de adinplêrnento das obrigaÇóês pactuadas,
seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o

Lei I . 666/93.caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da

CIÁU9I,I,À DúCN,!À SEGUT@A - DÀ§ PENAIIDÀDES:
A recusa injusta em deixar de cumPrir as
ConEratado, garantida a prévj.a dêfesa, às

rt9 aÇóês assumidas ê Prêceitos lêgai-s, sujeitará
e9u r.ntes penafidadês Previstas nos Arts. 86 81 ,

Lei 8.666l93: a advertência; b multa de mora de O,5t (zero vÍrgula cinco por cênto) ica
sobre o valor do contrato por dia de atras na entlega, no intcio ou na execuÇão do oo
contratado; c mutta de 10t (dez Por cent ) sobre o valol contlatado pela inexecuÇão
parcial do contrato; d simultaneamente, qualquer das penalidades cablvêis fundane

Lei 8.666,/93 e na Lei 10.520 /02.

ctáDgsLÀ DÉctr,rÀ IERGTRÀ - DÀ coMPENSÀçÃo IRA:

aI

o
da
da
ra
ou
na

je
to



Nos casos de eventuais atrasos de paganento
não tenha concorrido de alguma forma par
devida desde a data limitê fixada para o pa
da parcêIa. os encargos moratórios devidos
utilização da sêguinte fórmuLô: EM = N t v
dias entre a data prevista pala o pagamên
ser paqa; e I - Índice de conpênsação fina
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos
adotado pelo Govetno Federal que o substit
a compensaÇão financeira venha a ser extin
gerá adotado, em substituição, o quê vier

cuÁuEur.À DÉcn'q QUARIà - Do FoRo:
Para dirimir as questóes dêcorrentês des
ftabaiana.

E, por estatem de pLeno acordo, foi lavra
assinado pelas partes e por duas testemunh

TESTEMUNHÂS

os termos deste instrunento, e desde que o Contralado
o atraso, será adnitida a conpensaÇão financeira,

amento até a data corresPondente ao efêtivo pagamênto
en razão do atlaso no paga$ento seráo calculados con

I, onde: EM - encargos moratório9; N = númelo de
e a do efetivo pagamento; VP = valo! da parcêIa a

ceira, assim apulado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX

limos doze mesês ou, na sua falta, rrn novo Índice
Na hipótese do rêferido lndice estabelecido para

o ou de qual.quer forma não possa mâis ser utj.Iizado,
ser determinado pela legislação entáo em vigo!.

e contlato, as partes elegem o Foro da Conarca de

o presentê contrato em 02(duas) vias, o qual vaio

I4ogeiro - PB,

PELO CONTRÃTANIE

de de

PELO CONTBÀTADO




